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SOTKAN TAKILA
1. Yleistä

Tämä on yleisesitys Sotkassa käytettävän takilan osista ja termeistä. 

Takila eli riki käsittää purjealuksessa ne köydet ja rakenteet, joiden varaan ja avulla purje(et) 

levitetään. Takila välittää purjeen tuottamat voimat aluksen runkoon.

Takila voidaan jakaa käyttötarkoituksen ja toiminnan mukaan kahteen osaan:

• Kiinteä (l. seisova) takila käsittää mastot, puomit ja niitä tukevat köydet ja osat.

• Juokseva takila käsittää purjeen nostamiseen ja hallintaan käytettävät köydet ja osat.

Koska Sotkassa on vain yksi masto ja yksi puomi eli raaka, voidaan köysistä ja muista osista 

käyttää ainoastaan tyyppiin viittavia termejä, eikä niitä ole tarpeen erotella kuin styyrpuurin 

(ohjausairon puoli) ja paapuurin laidan suhteen.

Aktiivisen purjehduksen aikana Sotkassa käsitellään ainoastaan juoksevaa takilaa, pois lukien 

erikoistilanteet, kuten maston kaataminen matalissa alituksissa.



Viikinkiajan laiva Ry 16.06.22 / MHi

2. Kiinteä takila

Harus: Köysi, joka tukee mastoa pituussuunnassa (keula-perä). Sotkassa on vain yksi harus, 

keulaharus. Sen osat ovat varsinainen harusköysi, keulasteeviin (keularanka, kölin jatke) kiinnitetyt

plokit (l. väkipyörät) ja plokeissa kulkeva haruksen vetoköysi. Keulaharus kiristetään niin, että 

masto melkein vastaa etutukeensa. Keulaharuksen keskivaiheille on kiinnitetty pulinakoukku. 

(kts. Pulina)

Vantti: Köysi, joka tukee mastoa sivusuunnassa. Sotkassa on kolme vanttia styyrpuurin laidalla 

ja kolme paapuurin laidalla. Vantti kulkee maston huipulta laitaan kiinnitettyyn vanttilenkkiin. 

Sotkan vantit hoitavat samalla takaharuksen tehtävää, koska ne kulkevat mastosta perään päin. 

Yksi vantti puolellaan on varustettu kahdella blokilla, jotta sen kiristäminen ja säätäminen on 

helpompaa. Näitä vantteja käytetään tukena mastoa nostettaessa ja laskettaessa. Kaksi muuta 

vanttia kiristetään ja lukitaan paikoilleen vanttineuloilla.

Haruksessa ja vanteissa on maston huippuun kiinnitettävässä päässä pleissattu ( l. pujottu) 

umpilenkki, joka laivaa takiloitaessa pujotetaan maston ympärille tappien varaan.

1. Sotkan kiinteä (l. seisova) takila.
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3. Juokseva takila

Falli: Raa’an ja purjeen nostamiseen käytettävä köysi. Falli on sidottu raa’an keskikohtaan ja se 

kulkee maston huipun fallireiän kautta takakannelle. Falli kiinnitetään vetotapin avulla 

poikkitukeen, siten että köysi on tarvittaessa välittömästi vapautettavissa, jos purje pitää saada 

heti alas. Laivan ”vaarallisin” köysi.

Brassi/prassi: Brassi on raa’an molempiin päihin sidottu köysi, jolla hallitaan raa’an asentoa ja 

sitä kautta purjeen yläosan toimintaa. Brassin käyttäjä istuu peräkannella. Kuvasta poiketen 

Sotkassa käytetään nykyään yleensä yhtenäistä brassiköyttä.

Rakki: Puinen kaari, joka sidotaan kiinni raakaan, niin että masto jää rakin ja raa’an väliin. Rakki 

pitää raa’an paikoillaan mastoa vasten ja välittää purjeen voiman mastoon. Rakki voi jumiutua 

mastoa vasten, mikä johtaa siihen että raakaa (ja purjetta) ei saada laskettua, vaikka falli on 

vapautettu. Tämän vuoksi rakista roikkuu pitkä naru, josta vetämällä jumittunutta rakkia voi 

yrittää vapauttaa. Rakkia ei ole merkitty piirroksiin.

Pulina: Ohut köysi, jolla tarvittaessa keulakannelta käsin hallitaan purjeen halssinpuoleisen 

pystyreunan käytöstä. Yhtenäisen pulinaköyden molemissa päissä on rautaiset koukut, jotka 

kiinnitetään purjeen pystyreunaan kiinteisiin lenkkeihin. Pulinaa kiristettäessä saadaan parempi 

vetokulma, kun köysi kulkee purjeesta keulaharuksen pulinakoukun kautta.

Keskiskuutti: Purjeen alalaidan keskelle kiinnitettty naru, jolla tarvittaessa säädetään purjeen 

muotoa. Tunnetaan myös turbonaruna. Ei ole merkitty piirroksiin.
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Seuraavat juoksevan takilan köydet on kiinnitetty purjeen alakulmiin, kaksi puolelleen. Kaikki 

neljä köyttä ovat täysin samanlaisia, käyttötarkoitus määrää köyden nimen.

Halssi: Purjeen alakulmaan kiinnitetyt köydet, jotka kulkevat keulaan päin. Yksi halssi 

kiinnitetään laivan laitaan tai poikkitukeen, sen mukaan mihin asentoon purjeen alareuna 

halutaan runkon nähden. Kippari määrää halssin laidan ja tarkan paikan erikseen. Toisen laidan 

halssi on vapaana ja kerittynä kannelle valmiina välittömään käyttöön. (Halssi tarkoittaa myös 

sitä kummalta laidalta tuuli käy alukseen.)

Skuutti: Purjeen alakulmaan kiinnitetyt köydet, jotka kulkevat perään päin. Skuutilla hallitaan 

purjeen alareunan perän puolelle jäävää osaa. Skuutti voidaan kiinnittää tai pitää kädessä. Kun 

käytössä on styyrpuurin halssi, perässä käytetään paapuurin skuuttia ja päinvastoin. Toisen (eli 

halssin) laidan skuutti on samaan aikaan kerittynä valmiina käyttöön. 

2. Sotkan juokseva riki.



Viikinkiajan laiva Ry 16.06.22 / MHi

4. Muuta tietoa

Juoksevan takilan köysien tulee aina olla kannella päällimmäisenä ja vapaasti juoksevia, jotta mikään ei 

estä takilan liikkeitä. Erityisesti airot pitää aina viedä juoksevan takilan alta, purjeen nostossa yllättäen 

heilahtava airo tai jumitunut köysi voi helposti aiheuttaa vaaratilanteen. Köysien irtopäät kerätään aina 

kiepille, jotta ne juoksevat helposti purjeen liikkuessa.

Sotkan takilan kaikki köydet ovat 3-kierrettyä polypropeeni-polyesteri hamppujäljitelmää (kauppanimi 

HEMPEX tai THEMPEST).

Köysien juoksevuutta plokeisssa parannetaan hieromalla köysiin ajoittain kookosrasvaa tai mehiläisvahaa.


